
 نظام احلماية والتأمني يف الشريعة اإلسالمّية

 لتشريعات القانونّيةقراءة مدخلية لنظرّية الدوائر الثالث يف شبكة ا

 )*(حيدر حّب اهلل

 متهيٌد

الفكرة التي أوّد طرحها هنا، والتي يمكن ـ لو تّم االقتناع هبا ـ أن متثل طريقة يف فهم املنظومة الترشيعّية 

ه يبعضها يف الرشيعة اإلسالمّية، وترتك أثراً عىل بعض عمليات االجتهاد نفسها، هي ما ُاسمّ بوعالقات األحكام 

 لك.ذ ، والترشيعات التأمينّية واالحتياطّية، أو محاية احلمى أو نحوةباألحكام التحفظّية أو االحتفاظيّ 

ذلك قّدم لأل والتعميق، وساودقارب املوضوع هنا من زاوية مدخلّية، لفتح ُافق يف هذا اإلطار للتوسوف اُ 

سالمي، ومن ثّم ضوع يف بعض بذوره املتفّرقة يف نصوص الرتاث اإلوحتاول مقاربة املخمترصة، مة تارخيّية بمقدّ 

بإذن اهلل تعاىل، راجيًا من القارئ العزيز التحّّل ـ مشكورًا ـ بالصرب كي أمتّكن من  الدخول يف صلب املوضوع

 .تقد بأّّنا بالغة األمهّية يف تعميق رؤيتنا ملنظومة القوانني الرشعّية، والتي أعإيصال فكريت إليه

 اب وفتح األبوابفظي االحتياطي أو قانون سّد األبوالرصد التارخيي لفكرة التشريع التحأّواًل: 

هـ( يف مواضع 2121هو املريزا القمي ))محاية احلمى وسّد األبواب( من استخدم هذا املصطلح  للعّل أوّ 

: 1، و313، 113: 5؛ وغنائم األيام 155: 5؛ ورسائل املريزا القمي 15: 3)انظر: جامع الشتات  تبهكمن 

 «.... وملا كان أغلب أحكام الرشع من باب سّد األبواب ومحاية احلمى» بقوله: وجدناه يعرّب  بل (،122، 112

 محاية احلمى! وهذا كالم ليس بالسهل أبدًا.إّنه يعترب أّن أغلب األحكام رّشعت بقانون  (.113: 5غنائم األيام )

ىل انظر: اخلوانساري، احلاشية الثانية ع) املريزا القمي من قبل بعض العلامء بعد خدم هذا التعبريُ وقد استُ 

 (،513: 51؛ واخلوئي، معجم رجال احلديث 544: 1، ق5؛ وكاشف الغطاء، حترير املجّلة ج334املكاسب: 

 «.. ولعّله لقاعدة محاية احلمى املنصوص عليها يف الروايات..»هـ(: 5141يني )حتى قال السيد عّل القزو

 (.311: 1؛ وانظر: املصدر نفسه 354: 1ينابيع األحكام يف معرفة احلالل واحلرام )

ة انظر: أنوار الفقاه) ولعّل من أواخر من رأينا عنده استخدام هذا املصطلح هو الشيخ نارص مكارم الشريازي

                                           
 م.1122، من جمّلة االجتهاد والتجديد يف بريوت، ربيع عام 64نرش هذا املقال يف العدد )*( 



 ،مق هذا املفهويطبّ  العصري العنبي حيث رأيناه يف بحث (،22: 5؛ والعروة مع تعليقاهتا 322تجارة(: )كتاب ال

شارع ال هفحّرم»حكمة حتريم العصري املطبوخ هو عروض اإلسكار عىل العصري وانقالبه مخرًا  حيث يرى أنّ 

رشح الشيخ مكارم الشريازي هذا املوضوع بإجياز بالغ يف  كام ، كام ذكر يف تعليقته عىل العروة.«للحمى محايةً 

نهي د احلذر من انزالق اإلنسان يف احلرام، مثل الالرشيعة حّرمت بعض األمور ملجرّ  حني اعترب أنّ  ،تفسري األمثل

اء ، وكأّن هذه األشي(134: 5)األمثل  عن اجللوس يف جمالس رشب اخلمر، والنهي عن االختالء باملرأة األجنبية

ليست حرامًا يف ذاهتا أو يف متعّلقاهتا، لكن ألجل حراٍم أصّل ـ وهو الزنا أو رشب اخلمر ـ صارت حرامًا يف 

 أصل الرشع.

عن العّلة يف باب يف علم األصول هـ( هذا املوضوع عند حديثه 5351املريزا حبيب اهلل الرشتي ) ف  س  ل  كام ف  

مر معّللة باإلسكار صارت النتيجة هي حرمة املسكر ال حرمة اخلمر، حرمة اخل نا إذا قلنا بأنّ األحكام، فذكر أنّ 

ثم  ،رشب اخلمر حرام ولو مل تسكر ل باإلسكار كان معنى ذلك أنّ إّن ترشيع حرمة اخلمر معلّ  :بينام إذا قلنا

رد لنكتة ملطّ راد احلكم من غري مالحظة عنوان العّلة، وال مانع من ترشيع احلكم العام اومقتىض الثاين اطّ »يقول: 

فهذا حتريم لليشء بأمجعه لكون احلرام يف بعض  (،184)بدائع األفكار:  «إما ألجل محاية احلمى أو.. ؛ردةغري مطّ 

 مصاديقه فقط محاية للحمى.

أّما شيخ الرشيعة اإلصفهاين، فقد حتّدث يف بحث العصري عن مبدأ محاية احلمى، وهنا البّد لنا من توضيح 

ـ العصري  نبعد الفراغ عن حرمة اخلمر التي هي ـ يف املقدار املتيقّ وذلك أّنه  ح الفكرة أكثر،سياق كالمه كي تتض

وخ لو مسكر بام فيه العصري العنبي املطب ، والفراغ عن حرمة كّل من قبل اإلنسان طبخالذي مل يُ املتخّمر العنبي 

بنفسه  هو حرام   سكر، فهلذا مل يُ املطبوخ إ ري العنبيالعصبني الفقهاء املسلمني يف أّن قع البحث و ،صار مسكراً 

 و ال؟أ

 ،ائم بنفسهضايف قإ حتريمي   عنوان  هو العصري العنبي املطبوخ  نّ أمامّية امت مجهور فقهاء اإلالذي يبدو من كل

فالدليل العام الداّل من حيث املبدأ عىل حلّية رشبة، ّل العامة يف األطعمة واألّلة احلح لتخصيص أد موجب  

عمة واألرشبة، خيّصصه دليُل حرمة العصري العنبي املطبوخ ولو مل ُيصبح مسكرًا، كام تّم ختصيصه بدليل األط

 حرمة رشب اخلمر وبدليل حرمة أكل امليتة متامًا.

البحث  ةوملنهج، خرىأ طرح وجهات نظربدأت تُ هـ( تقريبًا، 5121)منذ زمن الوحيد البهبهاين وه نّ أال إ

الفكرة  ، متهيدًا للدخول يفروناملتأّخ املتقّدمون وساسّية هنا، والتي قّدمها الفقهاء ألنعتمد فرضيات البحث ا

 وهي: التي نريد،



طالقات احلّل إضافيًا يفرض تقييد إم حمّرمًا دّلة حتريم العصري العنبي ال تقد  أ نّ أنفرتض  نأ وىل:الفرضية األ

 عنبّي  عصريٍ  ّن كّل أعاء و بالنار، والسبب يف ذلك هو ادّ بنفسه أ بني العصري العنبي املغّلّ  بال فرٍق  ،وعموماته هنا

وفاقًا  ،مغّّل مطلقًا هو مسكر حقيقي، فيكون العصري العنبي املغّل من مصاديق املسكر الثابت حتريمه مسبقاً 

 جلمهور فقهاء املسلمني وخالفًا لبعض فقهاء األحناف الذين خّصوا حتريم غري اخلمر من املسكرات بخصوص

 حالة اإلسكار منه، كام هو معروف.

وىل التي اختارها ة األد الطبخ يف العصري ال جيعله مسكرًا، خالفًا للفرضيّ أن نلتزم بأّن جمرّ  الفرضية الثانية:

عاء تقييد إطالقات روايات العصري بخصوص حالة ما إذا عرض له اإلسكار الوحيد البهبهاين، لكن نقوم بادّ 

 غالبًا ما ال املطبوخ العصري العنبّي  ، وحيث إنّ خاّصة احلراميقصد بالتحريم ويكون هو  الذيفهو  ،بعد الغليان

عنبي ه اإلسكار؛ ألّن املسكرية ترسع إىل العصري الُض ه يف العادة يعُر ستهلك بعد الغليان فورًا، بل يبقى، فإنّ يُ 

حال عروض ب حتريٍم واقعي خاّص إنشاء ا بصدد ّّن أعىل العصري املطبوخ فهم روايات املطبوخ بعد طبخه، وهبذا تُ 

دم إمكانية ذهاب الثلثني ُيع صفة اإلسكار عىل العصري العنبي بعد طبخه، وهلذا ملا ذهب ثلثاه جاز تناوله؛ ألنّ 

 بصريورته دبسًا أو قريبًا منه. ؛اإلسكار

عصري ال ي محل نصوصد اخلوئي، وهفهم من املشهور اإلمامي وانترص هلا السيّ وهي التي تُ  :لثةالفرضية الثا

، طلقات احلّل ًا ملدًا إضافيّ وبذلك تكون روايات الباب مقيّ  ،واشتهار ذلك ،ة يف العناوينعىل املوضوعيّ  املطبوخ

 در احتياطًا.د الصوهذا ما اختاره السيّ  .وهبذا يكون السيد اخلوئي موافقًا للمشهور الذي سبق الوحيد البهبهاين

 .ء خخريشبعىل أن ال تقوم قرائن أو شواهد عىل ربط العصري املطبوخ وهذه الفرضّية يتوقف إثباهتا 

مقّيدة  حرمة العصري العنبي املطبوخ وهي عني الفرضية الثانية مع اختالف، فهي ترى أنّ  الفرضّية الرابعة:

لعصري ا ة الثانية من وجود مقّيد إلطالقات احلرمة يف بابذلك ليس ألجل ما ذكر يف الفرضيّ  بحال إسكاره، لكنّ 

 رص يف روايات حتريم الرسول للمسكر ومامفهوم احلهذا املقيد هو مفهوم خرب حممد بن اهليثم أو  وأنّ  ،العنبي

 نفس روايات الباب ال تشتمل عىل إطالق يشمل حالة غري اإلسكار فيه. ام ألجل أنّ شابه ذلك، وإنّ 

العنبي  طبخ العصري ليها، وحاصلها أنّ وهي التي يظهر ميل شيخ الرشيعة اإلصفهاين إ الفرضية اخلامسة:

تركت العصري  كرسع يف حلوق صفة اإلسكار له، فلو أنّ أيصري العصري  ،ق الغليان وانتهائهه بعد حتقّ ي إىل أنّ يؤدّ 

يعرضه ك لو طبخته قلياًل، فإّنه سه حيتاج إىل مّدة كي حيصل فيه االشتداد بالتدريج، لكنّ فإنّ  هالعنبي لوحد

ه هذه املشكلة ع أن تواجيه لفرتة وجيزة لتجده قد صار مسكرًا، وال تستطزمنية أقّل، فربام تركت   اإلسكار يف مدة

 ال يعود مسكرًا.ه يف هذه احلال يصري دبسًا وثقياًل وكثيفًا وإال بطبخ العصري عىل الثلثني بحيث يبقى ثلثه؛ فإنّ 



كار، العصري العنبي املطبوخ الذي عرضه اإلس هو حرمةـ وفقًا للفرضّية اخلامسة ـ فاحلكم األصّل يف املقام 

فهي ظاهر اإلطالقات واإلمجاعات  ،ا حرمة العصري العنبي املطبوخ بعنوانه ولو من دون عروض اإلسكارأمّ 

حيث رتبت احلكم عىل مطلق الغليان الذي ال يالزم اإلسكار يف نفسه، ولكي نفي هلذه اإلطالقات  ،هنا

لحمى، وأن د، ولعّله محاية لمة العصري العنبي املطبوخ غري املسكر من باب التعبّ واإلمجاعات يلزم أن نحكم بحر

ساد رسع إليه الفاملطبوخ يُ  ة حّرموه حذرًا من توّرط املكّلفني يف رشب املسكر وهم ال ينتبهون؛ ألنّ األئمّ 

الرشيعة  )انظر: شيخ لكاالنتباذ يف بعض األوعية، وإن ألغاه بعد ذ واالشتداد فُيسكر؛ متامًا كتحريم النبّي 

 (.44ـ  48اإلصفهاين، إفاضة القدير: 

الوقوع  ة الفساد وخوفًا منكثريًا ما يقع النهي عن يشء محاية للحمى وحساًم ملادّ »ه أنّ ويقول شيخ الرشيعة ب

م، ري واحلنتيف املقالة التاسعة كالنق يف احلرام من حيث ال يشعر، ومنه النهي عن االنتباذ يف أوعية خمصوصة مّرت

من طرّو الفساد واإلسكار عليه، وال يعلم به الشارب، فيقع يف مفاسد رشب املسكر، بخالف االنتباذ يف  خوفاً 

األسقية فإّنا مع تسارع الفساد إليها كثريًا ما يعلم به الشارب، فإّنا عىل ما يقال تنشّق إذا اشتّد فيها النبيذ، ومثل 

األمور التي خياف من ارتكاهبا الوقوع يف احلرام من حيث ال يعلم ينهى عنه   املكروهات كثري، بمعنى أنّ هذا يف

أن يكون النهي  ر يف حمّله، فال يبعدومنه النواهي الكثرية عن الشبهات عىل ما تقرّ  ،الشارع احلكيم بالنهي التنزهيي

 ياملسكر بمجّرده من جهة أّن إباحته والرتخيص فيه يؤدّ  الوارد عن رشب ماء الزبيب املطبوخ الذي ال حيدث فيه

إىل حفظه وبقائه عنده، فيحدث فيه اإلسكار، فيرشبه صاحبه وهو ال يعلم، وهذه احلكمة يقتيض النهي التنزهيي 

)إفاضة  «عن رشب املطبوخ وإن مل يسكر، إال ما علم بذهاب ثلثيه؛ فإنه يؤمن من طرّو اإلسكار عليه بالبقاء..

 (.532ـ  514قدير: ال

 :اآليتيظهر  اإلصفهاين، ة شيخ الرشيعةوبتحليل نظريّ 

العصري العنبي املطبوخ امُلسكر حرام واقعًا؛ ويكون مصداقًا حلرمة مطلق املسكر، وليس ترشيعًا  إنّ ـ  1

 جديدًا.

بدية هنا حلرمة التعإّن العصري العنبي املطبوخ قبل عروض اإلسكار عليه حرام  تعّبدًا، وقد يكون مرّبر ا ـ 2

باألحكام التحفظّية، وهي األحكام التي ينشؤها املعصوم ال لكوّنا حكاًم  يه نحنُ هو محاية احلمى، وهو ما نسمّ 

وع تنتهك بفتح جمال التهاون أو بكثرة وقال حتى  ،ةًا أصليًا يف الرشع، بل لالحتياط ألحكامه الواقعيّ واقعيّ 

 فني فيها من حيث ال يشعرون.املكلّ 

قعي اه لو ُاحرز يقينًا زوال العنوان الوظية عندنا ـ وقد يلتزم بذلك اإلصفهاين ـ أنّ ونتيجة هذه األحكام التحفّ 



 مرّبر، ظي ذا معنى والمل يعد احلكم التحفّ  ،ة للخرق واهلتكمن تعّرض األغراض اإللزاميّ  وبتنا بمأمنٍ  ،اإللزامي

فلو  ريقي.ّل عقالين طتوّص  بل هو حكم   ،اً حكاًم تعبديًا إطالقيّ فيفرتض االلتزام بسقوطه، وال معنى لفرضه 

، فال فائقة لميةة عهذا العصري املطبوخ املصنَّع ال كحول فيه، وكان ذلك ناجتًا عن خربة ودقّ  قطعنا يقينًا اليوم بأنّ 

 معنى للتحريم هنا؛ لزوال مالكه قطعًا.

ة املطبوخ باإلسكار يوجد معنى حلكم تعبدي يف غري حال : هل إذا ثبت ارتباط حتريم العصريوالسؤال هنا هو

وهل أصل معاجلة اإلصفهاين للموضوع هبذه الطريقة صحيحة  اإلسكار حتت عنوان محاية احلمى أو ال؟

 ؟أو ال وتسمح باإلفتاء باحلرمة املطلقة

ي انتبه  أصل القاعدة التهذا ما يقودنا لرتك فكرة العصري العنبي التي هي جمّرد مثال مؤّقت هنا، لكي ندخل يف

ا النوع فهل يوجد مثل هذالبحث يف وجود ترشيعات حتت عنوان محاية احلمى، وهي  الرشيعة، أمثاُل شيخ  إليها 

من الترشيعات؟ وما معناه؟ وما هي نتائجه وأسبابه معًا؟ وهل ستتخذ املنظومة الترشيعّية شكاًل خخر بإقحام 

 هذا املفهوم بالغ اخلطورة أو ال؟

املفهوم، لكن قبل ذلك من املناسب أن نستعرض هذا املصطلح أو ما هو ذو  استدعي حتليل هذإّن هذا ما ي

 صلة به يف الرتاث الفقهي.

 اآليت:وجدنا  ،هناواألصويل وإذا حّللنا كلامت الرتاث الفقهي 

احلكم وضع عىل دائرة أوسع، محايًة من الوقوع  لكنّ  ،كون املصلحة واإلرادة منصبًا عىل دائرةتال مانع أن  ـ1

ه يف عامل األحكام والترشيعات قد خيتلف مصّب الصدر من أنّ  سّيديف دائرة احلرام األصل، وهذا ما حتّدث عنه ال

سيع تو»من مصطلح االعتبار عن مصّب اإلرادة، كام أّن منه ما يطرحه الصدر والعراقي وغريمها يف األصول ض

ـ  111: 6؛ وبحوث يف علم األصول 00، 01، 64: 1انظر: مباحث األصول ) وما شابه ذلك «ةيّ دائرة املحرك

، يف مباحث اجلمع بني احلكم الواقعي والظاهري، وكذلك مباحث الرباءة واالحتياط، وكذا (262: 0، و116

 ة العلم اإلمجايل.منجزيّ 

وجود  ال بسبب ،ية عىل مساحات حمّددةة إهلفمعنى قانون محاية احلمى هو وضع ترشيعات حقيقيّ وعليه، 

احلكم ، أو يف ضمنها، فبل بسبب خطورة املالك املتاخم هلذه املساحات ،يف هذه املساحاتقائم بنفسه مالك 

 .األصّل أضيق من احلكم االعتباري

 قد جتري يف جماالت ثالثة: «ةتوسعة دائرة املحركيّ »أو  «محاية احلمى»إّن فكرة  ـ 2

املجال الواقعي بنحو اإللزام، كام يف حتريم اخللوة باألجنبية ـ لو ثبت ـ حترياًم واقعيًا إلزاميًا؛  ل:املجال األوّ 



 محاية من الوقوع يف الزنا املحّرم.

، وهذا ما وجدناه عند شيخ الرشيعة، )أو مطلق غري اإللزام( املجال الواقعي بنحو الكراهة املجال الثاين:

يرسي  ، واألمرمات أخرى أو نحوهاة ليست إال ملصالح محاية حمرّ ملكروهات التنزهييّ الكثري من ا وهو يعترب أنّ 

للمستحّبات أيضًا ولو مل ُيرش إليها اإلصفهاين، فإّن نفس اخلصوصيّة التي يف الكراهة تأيت يف بعض املستحّبات 

 .التي تساعد عىل تقريب املكّلف من أداء الواجبات

ي، كام يف حالة اإللزام باالحتياط يف أطراف العلم اإلمجايل محايًة من الوقوع يف املجال الظاهر املجال الثالث:

 والتي نيقعي املتضّمن يف األطراف؛ ومنه أيضًا أصالة االحتياط التي طرحها بعض اإلخباريّ اخمالفة احلكم الو

 استدّلوا هلا بام ورد أيضًا يف النصوص احلديثية من مبدأ محاية احلمى.

 الرتاث ، ومن الواضح أنّ هذا املوضوعوأصوله قد طرحا فيه الفقه اإلسالمي أّن ال الذي رأينا هذا هو املج

خصّية األهم خاّصة، والش وهيتم ببعض املواردبنُدرة، الفقهي ال يقّدم نظرية مستقّلة شاملة هنا بل يطرح الفكرة 

 .هنا هي املحّقق القمي وشيخ الرشيعة اإلصفهاين

  الررائعالتحّفظي وقانون سّد بني التشريعثانيًا: 

ي ة سّد الذرائع التًا بموضوعنا، وهو نظريّ خخر طرح يف الرتاث اإلسالمي يتصل إتصاالً جذريّ  جمال  ثّمة 

ـ ألمور مباحة  ةيف الفقه احلنبّل؛ فإّن هذه القاعدة تسمح للفقيه بإصدار فتاوى حتريميّ  أخّص  اشتهرت بشكّل 

من ًا ـ ولو ضفيض جدّ يُ  ال ليشء إال لكون الرتخيص يف هذا املباح قدوليس إصدار أحكام والئّية حكومّية ـ 

نة ـ إىل وقوع الناس يف احلرام؛ أو يفيض يقينًا إىل وقوع بعضهم أو كثري منهم، وهلذا جتد يف الفقه ة معيّ حدود زمنيّ 

االختالط وتعّلم و هلذا الفقيه أو ذاك، فقد تصبح السينام والفنّ  احلنبّل الكثري من الفتاوى املتشّددة هنا وهناك

قيادة املرأة واملرأة يف اجلامعات والسفر إىل بالد غري املسلمني والسامح بنرش و تداول وقراءة كتب الضالل 

الفساد و و.. حرامًا، ولو كان يف نفسه حالالً، محايًة للمصالح العليا للشارع، وهي عدم وقوع الضاللللسيارة 

 .، وهبذا يامرس الفقيه محاية احلمى بنفسه مكان النبّي أو اإلمامأو عدم وقوع االنحراف الفكري واألخالقي

شكل مة احلرام، وبمة الواجب ومقدّ ر يف مباحث مقدّ ة سّد الذرائع تظهر يف الفقه اإلمامي بشكل مصغّ ونظريّ 

 .ياطات يف الفتاوى ناشئة من ذهنيّة سّد الذرائع، حيث إّن بعض االحتخخر يف مباحث االحتياط يف الفتوى

ّّ وهبذا يتبّي  تصل ظية أو احلفظية، هلا جانب يالتي نصطلح عليها باألحكام التحفّ  «محاية احلمى»مسألة   أ

 وآخر يتصل بالفقيه: ،باملعصوم



ففي إصداره ترشيعات بفرض محاية محى اهلل، وهذا ما سيطرح أمامنا فكرة األحكام  ا املتصل باملعصوم،أمّ 

 الفتوى وهل حيتاط املعصوم يف عقل أن يصدر حكم احتياطي من املعصوم؟ة من املعصوم نفسه، فهل يُ االحتياطيّ 

ة والية الترشيعيّ ال األمر الذي سريبطنا بفكرة ،اآلتية بعض الرواياتقد يستوحى من  فتي باالحتياط؟ كامأو يُ 

، بل يتخّطى األمر إىل حّد أّن املوىل سبحانه قد يصدر أحكامًا حتفظّية وليست والتفويض الرشعي للمعصوم

 .أصلّية

 فهو نظرية سّد الذرائع وأمثاهلا مما أرشنا له. وأما املتصل بالفقيه،

واألحكام  نبحث يف نفس النصوصفنحن  وبذلك يتبّي الفرق بي موضوع بحثنا وبي نظرّية سّد الذرائع،

التي قّدمتها لنا الرشيعة من زاوية حتليلها وتصنيفها إىل نصوص أصلّية ونصوص حتّفظّية، بينام قاعدة سّد الذرائع 

هي قاعدة يستعني هبا الفقيه ليصدر هو فتاوى حتريمّية بداعي محاية احلمى، دون أن يفرّس النصوص الرشعّية 

، وإّن كان دليل نظرّية سّد الذرائع له صلة بالترشيعات التحفظّية كام احلمى بالرضورةاألصلّية بقانون محاية 

 .سنرى بعد قليل ال نفس القاعدة

وبناًء عليه، فهذه املسألة من املسائل املهمة جدًا يف االجتهاد الرشعي، وحمّلها علم األصول أساسًا، وجيب 

فهي مسألة بالغة التأثري عىل فهم نصوص الرشيعة وّنج  إفراد بحث متكامل هلا فيه يعالج متام أطرافها،

وجب وّنج تعاطي الفقيه مع الوقائع املستجّدة التي قد تلنبي واألئمة يف املجال الترشيعي، الترشيعات ودور ا

إلزامي، خاّصة والبحث يف أّن هلا خثارًا عمالنّية أو هي  قلقًا عىل مصالح الرشيعة ومل يرد فيها بخصوصها بنّص 

 جمّرد تنظيم مفاهيمي للمنظومة القانونّية فحسب.

 التأمينيةو روح فكرة األحكام التحفظّيةثالثًا: 

يل ، التي ُاشري إليها عند بعض قلوالتأمينيّة صار واضحًا اآلن ماذا نقصد نحن من فكرة األحكام التحفظّية

 يعة.رشالاجتهادّية يف التعامل مع  وف همّية أن يأخذوا هبا كقاعدة تفسريية أون من الفقهاء واألصولّيني د

ا ، حتيط ببعضها، فالدائرة األصغر هي التي نسّميهنّية عىل دوائربّن الرشيعة ماملّدعاة هي أوحاصل فكرتنا 

بدائرة )األحكام األصل(، وهي أصل الرشيعة وجوهرها، وحييط هبذه الدائرة دائرة  أخرى متثل الترشيعات 

ال غرض من ورائها سوى حفظ الترشيعات األصلّية وضامن عدم وقوع املكّلف هبا اإللزامّية التحفظّية التي 

بفرض منظومة محاية حوهلا، ثم حييط هبذه الدائرة الثانية دائرة  ثالثة أوسع منها، وهي دائرة الترشيعات التحّفظية 

رام إبعاده عن احل غري اإللزامّية من املستحبات واملكروهات، والتي تستهدف تقريب العبد من الواجب أو



بدرجٍة ما، وإن كنّا نعتقد بأّن الترشيعات غري اإللزامّية ليست كّلها من هذا النوع، بل هذا هو حال بعضها عىل 

 األقّل.

وهبذا تظهر الرشيعة يف ثالث دوائر: أصليّة ـ حتفظية إلزامّية ـ حتّفظية غري إلزامّية، كام وهبذا ظهر أّّنا يمكن 

 عن حرام أو تأمينيّة لواجب.أن تسّمى حتّفظية 

هذه هي الفكرة املركزّية، ولكن املهم كيف نثبتها؟ وكيف نتعامل معها؟ وما هي تأثرياهتا امليدانّية الفهمّية 

 واالجتهادّية؟

 ّية التشريعات التحفظّيةمقاربات يف فهم الشريعة وفقًا لنظررابعًا: 

 :مدخلّية جمموعة نقاط يمكن طرح ملوضوع بشكل خمترص،ولكي نعالج نحن هذا ا

 انظي وسؤال اإلمكبنية التشريع التحّفـ  1

لزامية، إ ة التي حتيط هبا أحكام محايةٍ هل من املمكن أن يكون املرّشع الديني قد استخدم نظام األحكام األصليّ 

 ة متنع إمكان ذلك؟ه توجد مشكلة ثبوتيّ أو أنّ  ،ةغري إلزاميّ  حتيط هبا أحكام محايةٍ 

وال من منطق  ه ال يوجد أّي حمذور ثبويت إمكاين، ال من عقلٍ نالحظ أنّ  ،واب عن هذه النقطةيف سياق اجل

ة حياهتم القانونيّ  يفبكثرة هذه الطريقة يامرسها العقالء  عقالئي وال حتى من نّص، بل مقتىض املنطق العقالئي أنّ 

ريدان مع األطفال، فاألب واألم عندما ال يبأشكاهلا املختلفة وصوالً إىل أبسط أشكال التقنني، كام يف التعامل 

ية احلكم مد منطق محابنهيه عن الوقوع فيه، بل يصدران حكاًم يعت نسقوط ولدمها يف البئر، فهام ال يكتفيا

ما يريدانه،  قة، وهو النهي عن اللعب يف دائرة قطرها مخسة أمتار مثاًل حول البئر، ضامنًا لتحقّ صليّ واملصلحة األ

 إليه حكاًم غري ملزم باللعب بعيدًا عرشين مرتًا أيضًا. هانوقد يوّج 

 ر  دُ ُج  يعات  ه شائع جدًا، بحيث تكون ترشلنا قليالً يف طبيعة األداء العقالئي يف هذا املوضوع، فسنجد أنّ لو تأمّ 

ة اهلل، أصال انظر: حيدر حّب ا )قناهالت لترشيعات أخرى هي األصل، ووفقًا للقاعدة التي حقّ محاية أو مسهّ 

ترشيعي أو تقنيني  نمطٍ  فكّل  (،21ـ  0: 62العقالئّية يف عملّية الترشيع الديني، جمّلة نصوص معارصة، العدد 

يعتمده العقالء يف حياهتم ومل يرد فيه ّني من الشارع، فإّن اعتامد املرّشع الديني عليه وارد  جدًا وال مانع منه 

ه من املمكن ألنّ  ؛ةلدينيّ ة اش الفقيه عن هذا النمط العقالئي يف التجربة الرشعيّ ثبوتًا، بل يصبح من املعقول أن يفتّ 

 أن ينتبه إليها ويصّحح نظراته للرشيعة وفقًا هلا.

ية اهلادفة ظحمذور ثبويت إمكاين يف انتهاج الشارع طريقة األحكام التحفّ  إننا مل نالحظ وجود أّي  والنتيجة:



، وهذا ما يرتك أثرًا عىل فكرة املصالح واملفاسد يف املتعّلقات ال نريد خوضه ةليّ حكام أخرى أصأحلامية أو تأمني 

 .هنا

 سالمّيةظّية يف املنظومة القانونّية اإلـ املؤشرات العاّمة العتماد التشريعات التحف 2

 هل هناك مؤرشات عاّمة توحي بأّن الشارع قد يكون اعتمد هذه الطريقة يف ترشيعاته أو ال؟

الشارع  نّ أ اًء عامًا، فقد يستنبط الفقيه من موردٍ خاّص هنا سوى املؤرشات العامة، أي التي تعطي إحي ال أقصد

املؤرشات العامة وهذا مؤرش خاّص ال نبحثه اآلن، إّنام نسأل عن اعتمد هذه الطريقة يف ذلك املورد اخلاص، 

 كيف يمكن التقاطها حتى لو مل تصل إىل حّد الدليل؟

ّّ أ ـ  ىل يمكن يف بعض األحياّ أّ تساعد عـ بضّمها إىل بعضها ـ ة يف الرشيعة النصوص التعليليّ جمموعة إ

وتكون أفضل املؤرشات العاّمة عىل حماولة اكتشاف  ،يف الرشيعة اإلسالمّية ة من هذا النوعة ترشيعيّ وجود ذهنيّ 

ه ، ألنّ ن ال يفعل اإلنسان الفعل الفالينفعندما تذكر بعض النصوص أذهنيّة املرّشع يف التعامل مع ترشيعاته، 

الزنا رمة حفإّن هذا يعطي مؤرشًا عىل أن مرّبر الترشيع األّول كان هو الترشيع األصل الذي هو  ؛يوقعه يف الزنا

 يف هذا املثال.

وهذا ما يستدعي إعادة قراءة نصوص العلل يف القرخن والسنّة الكتشاف هذا النوع من التعليالت وفرزه 

ليس سوى حكم محاية من  ،، فالنهي عن وضع األوالد مع الفرق الضاّلة خوفًا من إضالهلم هلممعهعامل والت

وعليه فأبرز املؤرشات العامة يمكن التقاطها يف نصوص العلل، ونظرًا  واالنحراف عنه. حرمة الضالل عن احلّق 

قصيها ، لكّن تجدًا يف هذا السياق ، وهي كثريةتلف نصوص العللخملضيق املجال لن نتمّكن اآلن من مالحقة 

 .يساعد عىل تكّشف وجود هذه الظاهرة يف الذهنّية الترشيعّية

وف كام س وليس بدليل،أيضًا وإىل جانب نصوص العلل، يمكن استخدام االستقراء بوصفه مؤرشًا ب ـ 

تقراء الرشيعة  اسالذرائع إىل نتحّدث عنه عند الكالم عن النقطة السابعة اآلتية، وهي استناد القائلني بنظرّية سدّ 

كام  ،به، ومجعوا لذلك أكثر من مائة شاهد ةاملحيطالقريبة ما حتّرم شيئًا فهي حتّرم الدائرة دا عنّّن التي وجدوا أ

 يت اإلشارة قريبًا.أّلها، وستراجع يف حمتُ فعل صاحب اعالم املوقعني، 

 للقرآن الكريم لتشريعيـ تأثري القوانني التحّفظّية على االستيعاب ا 3

غلب أ واكتشف ـ كام مال إليه املريزا القمي ـ أنّ  ،إذا أعاد الفقيه النظر يف أحكام الرشيعة وفقًا هلذه الرؤية

 ه، فهذا قد يربطنا بموضوع خخر من الرضوري التنبّ أو فتح الطرق أحكام الرشيعة جاء لسّد الطرق ومحاية احلمى



ة الدينية، إذ من املمكن أن ُيطرح التصّور نشاطه يف املنظومة الترشيعيّ له، وهو القرخن الكريم وموقعه وحدود 

 :يتاآل

إرثنا الفقهي  نا نجد اليوم يفيشء يف الدين، كام رّصح القرخن نفسه، رغم أنّ  ملا كان القرخن الكريم فيه تبيان كّل 

 ديث واإلمجاعات والشهراتأغلب الفقه يؤخذ من احل نظرًا إىل أنّ  ،تناع هبذه الفكرةقصعوبة كبرية يف اال

 .«تبيان»والسرية املترّشعية و.. مع األخذ بعني االعتبار كلمة 

فهم  أن يسّهل علينا ظية، من املمكننظام الترشيعات التحفّ  ملا كان القرخن كذلك وواقع الفقه كذلك، فإنّ 

، فيام ةعامة أو بذورًا ترشيعيّ و بعض القضايا الأيف القرخن جممالت  وذلك ال من خالل القول: إنّ  هذه القضّية؛

مل ة يف الفقه اإلسالمي.. بل عرب القول: إّن القرخن اشتل بيان أغلب الرشع، كام هي الصورة النمطيّ السنّة تتكفّ 

ا األحكام التي جاءت هبا السنّة مما ليس مندرجًا حتت العمومات و غالبها، وأمّ أعىل األحكام األصليّة مجيعها 

  ،ةواملطلقات القرخنيّ 
ٍ
فدور القرخن بيان  ،حلاميةاظي أو قوانني وافر منه وفقًا لنظام الترشيع التحفّ  فيمكن فهم جزء

يعة كّلها والتي متثل أصل الرش، ، فتأّمل جيدًا(الرشيعة )وليست مقاصد الرشيعة، بل عنيُ  أحكام األصل واملركز

الح يف ل بيان األحكام التي مل ترّشع ملصلتي تتكفّ ومن دور السنّة بيان األحكام ـ الدائمة أو املؤقتة ـ اتقريبًا، 

ائقة األمهية . وهذه صورة فالتي هي جوهر الرشيعة وُلبُّها ق تنفيذ أحكام األصلنفسها بالرضورة، بل لتأمني حتقّ 

 .وربام حتّل بعض اإلشكالّيات لالتأمّ  تستحّق  ،ةعن أدوار القرخن والسنّ 

، وال حرص السنّة بأحكام احلامية واحلفظ، بل من الناحية ام األمّ ذلك ال يعني حرص القرخن باألحك ولكنّ 

 يف القرخن الكريم، أو جيد حكم أصل يف السنّة الرشيفة، لية ال يوجد ما يمنع الفقيه أن يكتشف حكم محايةٍ األوّ 

يشء، قد تساعد  يان لكّل القرخن تب الربط بني فكرة احلامية وفكرة أنّ  فلينتبه إىل هذا األمر جيدًا. كل ما يف األمر أنّ 

؛ ةة لألحكام األصل القرخنيّ أحد أهم أدوار السنّة هو وضع سلسلة من الترشيعات التأمينيّ  عىل افرتاض أنّ 

ولعّل هذا هو ما يفرّس لنا معنى ، ال أّّنا الغايات واألهداف واملقاصد جوهر الرشيعة يوتكون أحكام األصل ه

أن يرّشع أحكامًا حلامية األحكام القرخنية وغريها، ولعّل هذا من أبرز  لهإذ  ة للنبي،من معاين الوالية الترشيعيّ 

 أدواره التي جيب رصدها واكتشافها.

 التأقيتـ األحكام التأمينّية التحفظّية بني الثبات و 4

 تة؟ة ثابتة أو مؤقّ ظية أو التأمينيّ هل األحكام التحفّ 

اك تة أو قابلة لالفتكهذه األحكام مؤقّ  فهذا يعني أنّ  ،محايةٍ  أحكام  نا إذا قلنا بأّن الرشع وضع قد يتصّور أنّ 



 زها:ة، أبرباإلمكاّ تنويع أحكام احلامية والتأمي إىل أنواع عّد ها، ولكن هذا التصّور غري صحيح؛ وذلك أن من

ظرف فهذه تبقى ثابتة؛ ألّنا مل تأتح ل النوع األّول: أحكام احلفظ والتأمي القائمة عىل طبائع البرش العاّمة،

 طارئ مادامت تنطلق من طبائع البرش.

وأّن  ،)العالقات اجلنسّية خارج إطار الزوجّية( وعىل سبيل املثال، لو فرضنا أّن احلكم األصل هو حرمة الزنا

باملثري للغريزة و غري  ةحتريم النظر واللمس واخلضوع يف القول والتربج بزينة واخللوة باألجنبية وحمادثة األجنبي

 ذلك. كّلها أحكام تأمني يراد منها وضع جدران عالية أمام اإلنسان كي ال يقع يف احلرام األصل وهو الزنا.. إنّ 

هذه األحكام ال تنطلق بطبيعتها من ظرف زماين وال من وضع خاص، بل هي تنطلق من طبيعة اإلنسان التي 

ويت يقفان املؤرش اإلثبايت والثب ألنّ  ؛ة ثابتةال تكون هذه األحكام التأمينيّ حتّركها مثل هذه األمور.. ففي هذه احل

 ة..لصالح انطالق هذه األحكام من عنارص ذاتية تتخذ طابع التالزم مع الطبيعة اإلنسانيّ 

فردية الة النا احلة، وال هتمّ ة فنحن نتكّلم عن ربط األحكام باحلالة النوعيّ وعندما نتحّدث عن الطبائع البرشيّ 

وع ع إىل أحكامه يف االجتامع اإلنساين، وقد نشري هلذا املوضاالستثنائية، وهذه مسألة مربوطة بكيفية نظر املرّش 

 .، يف مناسبة أخرىحتت عنوان: الترشيع الديني بني أصالة الفرد وأصالة االجتامع

 ة االطالع، كام يف حالة اإللزامحمدوديّ  وأأحكام احلفظ والتأمني القائمة عىل حالة االشتباه  النوع الثاين:

، ني، أو يف بعض موارد العلم اإلمجايل أو نحو ذلكيف حرمة يشء، كام عليه بعض اإلخباريّ  باالحتياط عند الشّك 

هذه الترشيعات قائمة عىل حالة طارئة هي حالة االشتباه، فإذا انعدم االشتباه وحصل التمييز  فمن الطبيعي أنّ 

 معنى هلذا احلكم االحتياطي.والعلم، مل يعد هناك 

م لفهم شيخ الرشيعة اإلصفهاين، فإّنه جعل نكتة التحري ومن هذا النوع مسألة العصري العنبي املطبوخ وفقاً 

 إمكانات املطلق الشامل لغري حالة اإلسكار هو إمكان قوع الشارب يف رشب املسكر من حيث ال يعلم؛ ألنّ 

 رة.التمييز غري متوف  

ق التمييز النوعي، كام يف مثل عرصنا حيث يمكن غّل العصري ثم حفظه فورًا يف اس، لو حتقّ فعىل هذا األس

لبة مغلقة، رك ما دامت العبوة / الععلم بأنه لن يعرضه اإلسكار مهام تُ بحيث يُ  ،املصانع وتعليبه مع املواد احلافظة

فرتض الذي اّدعاه شيخ الرشيعة، ومن ففي هذه احلال لن يكون هناك معنى حلامية احلمى؛ النعدام موضوعها امل

 .، خالفًا إلفتائه هو بإطالق احلرمة هنا تعّبداً ثم فال يمكن لفهم شيخ الرشيعة هنا أن يستّمر عىل إطالقه

 ة اإلمكانات أوظي تأميني رّشع حلامية حكم خخر وضامنه اعتامدًا عىل حمدوديّ حكم حتفّ  كّل  وهذا يعني أنّ 

م يزول بزوال احلك ألنّ  ًا عامًا؛ات ارتفاعًا نوعيّ بطبيعته قابل للزوال إذا ارتفعت املحدوديّ  هة املعرفة، فإنّ حمدوديّ 



، وال ُاريد أن أعطي أمثلة أخرى ه يف جوهره حكم ظاهري انعدم موضوعهألنّ  ؛اً مرّبره النوعي ما دام حكاًم طريقيّ 

 .مع اعتقادي بأّن العديد من الترشيعات ترجع للنوع الثاين

 يمكن طرح أنواع أخرى هنا نرتكها لالختصار.هذا، و

تة باملطلق؛ وال هي دائمة باملطلق، بل يتبع األمر اجتهاد الفقيه األحكام احلفظية ليست مؤقّ  وهبذا نعرف أنّ 

 راته النوعّية.وفهمه لنكتة ترشيع احلكم ومربّ 

 والرتجيح ـ األحكام االحتفاظّية، ونظام شواهد اإلثبات 5

هل هناك قرائن يمكن طرحها تعّزز  ،ة، ومعقولية ذلكظية أو التأمينيّ مكان األحكام التحفّ بعد الفراغ عن إ

 فكيف يمكن تعيينه من بني ،ظي إذا كان ممكناً إثبات هذا النوع من األحكام؟ وبعبارة أخرى: إّن احلكم التحفّ 

واستنسابات غري معتربة وال  هي أمزجة واستنتاجات واألحكام ومتييزه عن أحكام األصل؟ هل هناك قرائن أ

 ؟حّجة

 :هبدف فتح اآلفاق لتناول املوضوع ؛، ونشري ألبرزها من باب املثالربام يمكن طرح بعض القرائن

خخر، كأن يقول: إّن اهلل حّرم  عل ألجل حكمٍ هذا احلكم ُج  أن يرد يف نصوص العلل ما يفيد أنّ  القرينة األوىل:

ًا عىل طبيعة احلكم فإّن مثل هذه النصوص تعطي مؤرّش  أو الرشك أو..عوا يف الزنا قعليكم كذا حتى ال ت

 ول.املجع

ذلك كي ال  اًل بأنّ معلّ  ،ولعّل من أمثلة ذلك ما ورد يف سّب أهل البدع ولعنهم والوقيعة فيهم وغري ذلك

عتربة ية حّجة ومـ لو كانت الروا مهذا احلك لحقوا الرضر باملسلمني، فمن الواضح أنّ يطمعوا يف اإلسالم وال يُ 

فال معنى إحرازًا نوعّيًا، ظاً عن وقوع هذه املبغوضات، فلو أحرز وقوعها مع هذه وأحرز عدمها بدوّنا كان حتفّ ـ 

 .الترشيع التحّفظيهلذا 

رضب  ة، أو حتريمسات احلقيقيّ للمقدّ  خرحذرًا من سّب اآل خرين؛سات اآلمقدّ  وربام من أمثلته حتريم سّب 

كذا و ال الرضب بنفسه، إظهار الزينة هو احلرام، باعتبار أنّ  ،في من الزينةعلم ما خُت رًا من أن يُ املرأة برجلها حذ

 حتريم الرتقيق يف كالم املرأة حذرًا من طمع من يف قلبه مرض.

وع، أو فقل: بمناسبات احلكم واملوض من هذا النوع، ينأن يكون املوضوع بالتحليل العقال القرينة الثانية:

ه ّوي أنّ التحليل العقالئي يق يبدو ذلك قريبًا جدًا؛ كام لو كان هناك حكم  بحرمة قراءة كتب الضالل، فإنّ بحيث 

احلكم القراءة بام هي قراءة حرام، ف ة يف احلرمة إال التأثر هبذه الكتب وتداوهلا وانتشار أفكارها، ال أنّ ال خصوصيّ 



 خخر. ظي ألجل حكمٍ حتفّ 

منه  الغرض ي أنّ ه، فإّن التحليل العقالئي يقوّ حسلّ تاد اجليش اإلسالمي واستعدوجوب ومن أمثلة ذلك 

تقع افة، وفيه قيمة مضأصّّل  واقعّي حكم ح بنفسه التسلّ  دفع العدوان واحليلولة دون وقوعه، ومحاية األمة، ال أنّ 

 مصلحته يف ذاته.

ن كذا( يف لسان النّص، ويكون املورد مأن يرد تعبري االحتياط ونحوه )مثل ال خمن من كذا و القرينة الثالثة:

ب يسأله عن وقت املغر× ه كتب إىل العبد الصالحواجلهل، كام يف رواية عبداهلل بن وضاح أنّ  موارد الشّك 

ائل الشيعة )تفصيل وس «أرى لك أن تنتظر حتى تذهب احلمرة، وتأخذ باحلائطة لدينك»واإلفطار، فكتب إليه: 

 (.277ـ  274: 6

وقت املغرب األصّل خصوص  احلكم ليس هو أنّ  التعبري وأمثاله واضح يف الداللة عىل أنّ  فإّن مثل هذا

ل له فورًا: ، وإال لقاظي، واهلدف منه حتصيل اإلتيان بالواجب يف وقته احلقيقيذهاب احلمرة، بل احلكم حتفّ 

 وقت املغرب هو زوال احلمرة.

، األمر الذي ةيف موضوع معنّي بني أمرين، ويكون الثاين أوضح يف األمهيّ  أن تربط النصوُص  القرينة الرابعة:

 .خارجاً  مية بينهام قائمة يف نفسهامة للثاين، لو كانت املقدّ ل مقدّ يكشف عن كون األوّ 

ة األمّ  نصوص املوضوع ذلك بتكثري نسل ، وتربط بعُض بكثرة عىل إنجاب األطفال ومثال ذلك أن يرد احلّث 

ىل تكثري ه ناظر  إاحلكم جاء حلفظ حكٍم خخر، وهو تكثري املسلمني، ال أنّ  فهم أنّ ففي مثل هذا املورد يُ  ،ةاإلسالميّ 

؛ فإّن ذلك قد يساعد عىل إمكانية كشف مالك تكثري ، فتأّمل جيداً األرسة بام هو تكثري لألرسة نفسهاألفراد 

 ة متعّددة.األّمة، دون مالك تكثري أفراد األرسة، مما يرتك نتائج فقهيّ 

وان أحدمها عىل سقط عنفيُ  أن تكون بني اليشء واآلخر عالقة متهيد وتوفري، ثم يأيت النّص  القرينة اخلامسة:

د، نظفهم أحيانًا أنّ ه قد يُ اآلخر ليقوم بتحريمه عرب هذه الطريقة، فإنّ  د حلقه حكم املمهَّ رًا ه يريد أن يوحي بأن املمه 

 ة التمهيد.خلصوصيّ 

يل النظر ه كام يمكن أن ُيفهم يف سياق تنزة، فلو قال: العني تزين، فإنّ لك بعض األلسنة التنزيليّ ومن أمثلة ذ

ام حيّرمه بمالك كونه مرتبطًا بالزنا، وهلذا أسقط عليه عنوان ه إنّ فهم أنّ ب احلكم عليه، قد يُ منزلة الزنا، كي يرتتّ 

 النظر ملا كانت حرمته من حيث هو نّ أ وهي ،ةنكتة بالغيّ ه يريد بذلك إبراز ه ليس بزنا قطعًا؛ فكأنّ الزنا مع أنّ 

زنا، فألّن وكأّن النظر بدايات ال يفيض إىل الزنا، فإّن حرمة الزنا شملته نظرًا خلطورة الزنا، فصارت العني تزين

 .اميةالزنا هو احلرام األصّل ُجعلت سمة احلرمة للعني بعنوان احلرام األصّل، فوّسع احلرام األصّّل هبدف احل



م دون خخر متصل به، فالرشيعة وضعت عقوبات د هذا النمط هو وجود عقوبات عىل فعٍل حمرّ ولعّل ما يؤيّ 

عىل الزنا والرسقة واملحاربة والقذف و.. فيام مل تضع عقوبات عىل بعض ما هو حمّرم، لكنه عىل صلة هبذه األمور، 

ل به مات التي تتصاملحرّ  ل األحكام األصليّة وأنّ ما وضعت عليه عقوبات يمث ز ذلك من افرتاض أنّ فقد يعزّ 

داً حرص ظية دون أن يعني ذلك أبحتفّ  اً ومتثل فضاًء حميطاً به كالنظر واللمس املحّرمني، من الوارد أن تكون أحكام

وهذا ما قد يفتح أيضًا عىل إمكان افرتاض وجود حكم ة بخصوص ما تثبت فيه عقوبات. األحكام األصليّ 

 خخر. ظي بالقياس إىل حكمٍ ّل يف نفسه، وحتفّ صرشيعة هو أمزدوج يف ال

 ة احلكم بني األصلّية والتحّفظّيةـ املرجعّية القانونّية عند الرتّدد يف هوّي 6

يف الرشع  أصّل   احلكم الذي بيده هل هو حكم   ، يف أنّ وشّك  لو وقع الفقيه أثناء بحثه يف الرشيعة يف تأرجٍح 

 ، وقامت املعطيات عىل االفرتاضني معًا، فهل هناك أصل يمكن الرجوع إليه؟يـ تأمين ظيأو هو حكم حتفّ 

ألنه كام يمكن أن يكون أصليًا كذا يمكن أن يكون حتفظيًا، فإّن هذا يف  ه ال أصل ُيرجع إليه هنا؛أنّ ذي يبدو ال

 ة.الوجوديّ  ةمن احليثيّ  دائر بني كون مالكه يف متعّلقه بذاته أو يف متعّلق غريه، واالحتامالن متساويان هجوهر

 ّّ الفقه؛  روا يف أصولكام قرّ  إطالق األمر أو النهي يفيد احلكم النفيس ال الغريي، نعم، قد ُيستند إىل دعوى أ

 ألّن الغريّية حتتاج ملزيد تقييد.

 ّّ : قد بل نقول ،غريي باملعنى املصطلح ظي هو حكم  احلكم التحفّ  نا ال نّدعي أنّ ألنّ  ذلك ال ينفع هنا؛ إال أ

 .مالكه النهائي يف متعّلق غريه يكون واجبًا مطلقًا ودائاًم ونفسيًا باملعنى املصطلح، لكنّ 

في احلالة ف؛ فهناك فرق بني أن تقول: السفر واجب  لوجوب احلج، وأن تقول: النظر حرام، محايًة حلرمة الزنا

مة الثانية فال يأيت حتريم النظر من نفس حكم حر، أما يف احلالة األوىل يأيت وجوب السفر من عني وجوب احلّج 

الزنا، وهلذا لو بقينا ودليل حرمة الزنا مل نحكم بحرمة النظر مطلقًا، بل جاء حتريم النظر من املوىل بدليٍل خاص، 

ف احلج عىل ة مدركة لنا فيتوقّ مية واقعيّ املوىل إنام حّرمه محايًة حلكم الزنا. ففي احلالة األوىل تكون املقدّ  غايته أنّ 

املقدمة حقيقًة، أما فيام نحن فيه فقد ال يتوّقف ترك الزنا عىل ترك النظر، فقد ينظر وال يزين، إنام املوىل رأى أّن 

يستدعي حظر بعض األشياء ألجل أن ال يكون املكّلف يف معرض الوقوع يف الزنا، فنضمن بذلك  دمالك الزنا ق

 .ف منها إىل أقىص درجة ممكنة، أو نخفّ ق الفاحشة يف املجتمععدم حتقّ 

ألخذ بالقدر ته، لزم اطالقه وتارخييّ إظية احلكم مستلزمًا أو مستبطنًا للشك يف نعم، لو كان الشك يف حتفّ 

ر اإلسالمي، انظر: حيدر حّب اهلل، حجّية السنّة يف الفك) ةة السنّ الً يف مباحث تارخييّ املتيّقن طبقًا ملا بحثناه مفّص 



 فلرياجع. (،761ـ  442قراءة وتقويم: 

 ظيفة الفقيهـ التشريعات التحفظّية بني وظيفة املعصوم وو 7

 ثبت هلم من فيام ،وأهل البيت^ هل أن ترشيع األحكام التحفظية فعل  خاص باملوىل سبحانه أو معه النبّي 

صدار فتاوى إ ه يشمل حتى الفقيه بحيث يمكنه ترشيع أحكام أو فلنقل:ة، عىل تقديره، أو أنّ والية ترشيعيّ 

يفيض السامح باالختالط يف املدارس واجلامعات س فلو شعر الفقيه بأنّ  ؟أهمّ  ظاً عىل مالكٍ ة حتفّ ة أو وجوبيّ حتريميّ 

له رشعًا اإلفتاء بحرمة االختالط هناك مطلقًا  مات وإىل وقوع الفاحشة بني الذكور واإلناث، فهل حيّق إىل حمرّ 

دار فتاوى وهل له إص له ذلك؟ سه بمقتىض اجتهاده يف النصوص أو ال حيّق مع عدم قوله بحرمة االختالط يف نف

 محايٍة حلكم خخر يراه عرضة للخطر؟

ري علم، وهو تقّول  عىل اهلل وقول بغ يعطي الفقيه هذا احلّق، بل هو من اإلفتاء الذايتواضح مقنع  مل يقم دليل  

 .بالعنوان الثانوي حسب الفرضبعد عدم كون هذا احلكم حكاًم والئّيًا وال هو بالثابت 

 احلرام، ما كان يفيض نوعًا أو غالبًا إىل منهج الرشيعة قام عىل حتريم كّل  نعم، إنام ُيفتح هذا املجال لو أثبتنا أنّ 

 إىل الوضع احلايل يفيض الصغرى هنا، أي إنّ بأّن الفقيه إّنام يكشف عن حتّقق ففي هذه احلال نحن إنام نقول 

رام ما يفيض غالبًا أو نوعًا إىل احلرام فهو ح رشعي يقيض بأنّ  ا الكربى فتأيت من اجتهادٍ البًا، أمّ احلرام نوعًا وغ

 رشعًا. والكالم كّله يف إثبات هذه الكربى.

ى تنطبق أيضًا عىل الواجب، فهل يوجد قانون  رشعي حيكم بوجوب ما يفيض غالبًا ونوعًا إىل ربوهذه الك

 دينا يشء من هذا النوع؟ه ال يوجد بأيالواجب أو أنّ 

هّية ـ خاّصة يف الكتابات الفقبعد املراجعة هذه هي املسألة املعروفة بسّد الذرائع وفتحها، وغاية ما ُيطرح هنا 

 م يف عرشات املواضع أشياء تقعا كانت حترّ لنجد أّّن  ؛هو استقراء الرشيعةواألصولّية عند مجهور أهل السنّة ـ 

اكهة مت معه النظر واللمس واخللوة واملفمة، فحّرمت الزنا وحرّ ثابة املدخل هلا أو املقدّ نسبتها إىل أشياء أخرى بم

 ّل ك صدر حكاًم بأنّ نُ أّن بناء الرشيعة عىل هذا، ف ،ة االستقراء هذهالغريزية و... وهكذا فنفهم من خالل عمليّ 

 مورد من هذا النوع فالبّد من احلكم بحرمته أو وجوبه.

 ّّ أي إىل  هذا الدليل العمدة ال ينهض لتأسيس قاعدة ما مل يصل األمر إىل حّد مقدمة احلرام أو الواجب، إال أ

رتك احلرام إال من خالل تركه، ويف غري هذه احلال ال نستطيع استنباط حّد ما ال يقع الواجب إال باإلتيان به، وال يُ 

 اخلروج من املوارد التي استقرأت يف الرشع إىل لك أنّ ة من نوع سّد الذرائع وفتحها؛ والسبب يف ذقاعدة أصوليّ 



ملوارد ؛ فلعّل املوىل سبحانه أراد سّد الذرائع يف مجلة من ا، واملستقرأ ليس هو األغلبيستقرأ مبنّي عىل الظنّ مل ما 

 الذرائع قد دّ إطالق قانون س ه ال يريد ذلك يف متام املوارد، وربام يكون السبب يف ذلك أنّ لكنّ  التي رخها مناسبةً 

ة يف رشيعته ولو مل نيف موارد معيّ هو بنفسه بل استخدمه  ،فني، فلم يرد املوىل هذا القانون مطلقاً يضّيق عىل املكلّ 

من منهج الشارع يف بناء أحكامه ما كان يقوم عىل  هذا االستقراء غاية ما يعطي أنّ  تكن بالقليلة، وهذا يعني أنّ 

 األوىل غري الثانية. الشارع، فإنّ  ما كان فيه سّد الذرائع فهو منهُج  كّل ل بأّن يقاسّد الذرائع، وهذا غري أن 

عىل  ف ترك احلرامما يتوقّ  فكرةإّن  القول: مية عربنعم، يمكننا إعادة صياغة املقاربة هنا وفقاً لقانوّ املقّد 

 يف املجال االجتامعي:قها يف املجال الفردي وأخرى تركه، أو فعل الواجب عىل اإلتيان به، تارًة نطبّ 

فهي تنتج إلزامات ـ عقلية أو رشعية ـ حمدودة، وأصول الفقه اإلسالمي كثريًا ما  ا يف املجال الفردي،أمّ أ ـ 

 ة.ة فرديّ نظر إىل تطبيق هذه القاعدة عىل املستوى الفردي وبذهنيّ 

ترك املجتمع حلرام  ذلك أنّ فإّن صياغة هذه القاعدة سوف ختتلف، و ا يف املجال املجتمعي العام،وأمّ ب ـ 

طلقًا، فرد فرد، بحيث ال يقع احلرام م املجتمع ليس ترك كّل رك ف عىل تركه ألمر حالٍل، ومعنى تمعني قد يتوقّ 

عيّة بحيث يكون هو احلالة االجتامته، هذا املجتمع ال يعيش جّو هذا احلرام يف عمومه وغالبيّ  بل بمعنى صدق أنّ 

املجتمع الفالين مبتىل برشب اخلمور، وهذا ال يصدق عندما يرشب واحد  يف املائة مثاًل؛  فأنت تقول: إنّ السائدة، 

رام إىل م، فيصّح لنا أن نسند فعل احلهبذا املحرّ  اً مبتليمثاًل بل يصدق عندما يكون ما يقارب النصف أو األغلب 

جتمع ول: إن ترك هذا احلرام من قبل املاملجتمع بام هو جمتمع، ويف هذه احلال قد يقال بتطبيق قاعدة املقّدمة ونق

صنيع احلكم بحرمة االسترياد والت ف عىل منع الدولة رسميًا من استرياده أو تصنيعه، ويف هذه احلال يتمّ متوقّ 

 ق عنوان ترك املجتمع هلذا املحّرم.لتجفيف منابع هذا احلرام، هبدف حتقّ 

ال يبعد أنه ة كام ينظر إىل الظاهرة الفردية، فالظاهرة املجتمعيّ اإلسالم ينظر يف ترشيعاته إىل  إذا تّم القبول بأنّ 

ة التي ال يمكن ممات املحّللة يف نفسها بوصف ذلك من باب حتريم املقدّ يمكن للفقيه اإلفتاء بحرمة بعض املقدّ 

 ّيًا.، وهذا سيكون حكاًم واقعّيًا فتوائّيًا، وليس حكومّيًا والئاملنع عن احلرام إال من خالل حتريمها

 مرشوطًا برشوط: يظّل ـ لو صّح ومتّت املوافقة عليه ـ إال أّ هذا التطبيق 

 ة الفساد، إال عرب هذا الطريق، ومن ثم فالالزمه ال يوجد سبيل خخر لقطع مادّ أن حيرز بالفعل أنّ  الرشط األول:

 ية بمقدار الرضورة.اختيار أقّل الطرق حترياًم خروجًا عن قاعدة الرباءة واحللّ 

 مات مفاسد تفوق مفسدة بقاء املحّرم األصّل الذي يراد حتريمأن ال يكون يف حتريم هذه املقدّ  الرشط الثاين:

 مات ألجله.املقدّ 



 ـ ع احلراممتهيدًا لعدم شيوـ التضييق عىل املقدمات يف وأمثلة هذا األمر كثرية، إذ يف مثل عرصنا قد يكون 

ات فعل عكسّية؛ أو وقوع املجتمع اإلسالمي يف عزلة تامة عن ين وموجبًا لردّ رًا من الدضغطًا اجتامعيًا كبريًا منفّ 

 العامل لو أريد تطبيق هذا القانون مما يلزم منه مفاسد عظيمة.

لنأخذ مثاالً: حتريم السفر إىل بالد غري املسلمني أو حتريم الدراسة يف اجلامعة املختلطة وال توجد إال جامعات 

ن عواألخالقي الناتج عن السفر أو التحريم لو كان هبدف قطع دابر الفساد الفكري مثل هذا  خمتلطة، فإنّ 

قديم حيث ال يمكنهم ت ،ة جاهلةي إىل حتّول املؤمنني أو املسلمني إىل أمّ ، قد يؤدّ أو تلك االلتحاق هبذه اجلامعة

 .ف، وموازنة املوقالبديل يف الفرتة الراهنة، فيلزم أخذ هذه األمور بعني االعتبار

ي رشط باللحاظ املجتمع مةالقول بنظرية سّد الذرائع أو أحكام املقدّ ـ لو تّم ما تقّدم ـ وبناًء عليه، فال يبعد 

مالحقة متام املالبسات وخاّصة الرشطني املتقّدمني؛ وال يكون ذلك حترياًم من باب الوالية وال نحو ذلك، بل 

وهبذا  ،هذا احلكم يرتفع ود املقّدمية، فإذا ارتفعت فإنّ تًا بحدود قيهو حكم واقعي رشعي، غايته يكون مؤقّ 

 .يمكن وقوع مصاحلة يف هذه القضّية بني األصول االجتهادّية للمذاهب الفقهّية

 االحتفاظي؟ تساعد نظرية التشريعالصادق مام احلّداد يف احتياط اإلشعيب ـ هل رواية  8

رئك من مواليك ُيق رجل  ×: الصادق قال: قلت أليب عبد اهلل ،ادعن شعيب احلدّ  ،ورد يف اخلرب املعترب

فطّلقها ثالثًا عىل غري  ،شأّنا، وقد كان هلا زوج قد وافقته، وأعجبه بعُض  ج امرأةً السالم، وقد أراد أن يتزوّ 

مر أو، جو الفره»×: السنّة، وقد كره أن ُيقدم عىل تزوجيها حتى يستأمرك فتكون أنت تأمره. فقال أبو عبد اهلل

؛ وهتذيب 142: 2؛ واالستبصار 616: 0)الكايف  «فال يتزّوجها ؛الفرج شديد، ومنه يكون الولد، ونحن نحتاط

 (.671: 7األحكام 

ا هذه الرواية وقعت موقع البحث بني الفقهاء فيام يتصل بالنكاح والطالق وقاعدة اإللزام، وبحثوا يف أّّن 

. ةة ال حكميّ الشبهة هنا موضوعيّ   ذلك، كام تعّرض بعضهم إىل أنّ ُتصدر حكاًم إلزاميًا أو غري إلزامي، وغري

هبذا يمكن ووالنقطة املركزية يف هذه الرواية هي تفريعها النهي عن الزواج عىل إثبات اإلمام االحتياط لنفسه، 

غم كوّنا ر أن تكون ذات صلة ببحثنا وشاهدًا عىل نظرّيتنا املفرتضة هنا، األمر الذي يفرض التوّقف عندها هنا

 خحاديًا نادرًا يف مضمونه ليس بحّجة يف ذاته عندنا. ليست إال خرباً 

 عّدة تفسريات:هنا حيتمل 

 ه حيتاط يف مثل هذه املوارد، بمعنى أنه لوأن يريد اإلمام اإلخبار عن حالته الشخصّية، وأنّ  التفسري األّول:



يجة ذلك ّني السائل عن هذا األمر، هذه املرأة، ونتقدم عىل الزواج من واجه شيئًا من هذا القبيل فهو ال يُ 

فاالحتياط هنا جاء يف جمال الفعل الشخيص ال يف جمال االحتياط يف الفتوى، وسبُب هذا االحتياط أّنه من املمكن 

أن يكون ما صدر من طالق من هذا الشخص فاقدًا لبعض الرشوط التي هي الزمة، مثل عدم وقوعه أثناء 

حتى التي هي الزمة عندهم، الرشعّية ًا رشوط الطالق هؤالء ال يراعون عمليّ  ه يقول: إنّ م كأنّ احليض.. فاإلما

 ، هلذا نحن نحتاط ونطلب أيضًا منه أن ال يتزّوجها؛ ألنّ وملا كان أمر الفرج عظيامً  ،ق خارجاً وهذا كثري التحقّ 

  الفتوى.ال االحتياط يف شبهة املوضوعيّة،يف ال هذا االحتياط الزم، فيكون املورد من موارد الفتوى باالحتياط

؛ ورياض 292ـ  293: 3انظر: االستبصار )يس من كلامت الشيخ الطو ىوهذا االحتامل الذي قد يستوح

للزم أن نالحظ هذا االحتياط  بل لو كاّ األمر كذلك ال يوجد عليه أّي شاهد يف احلديث، (،99: 11املسائل 

ذه ومع ذلك ال نجد شيئًا من مثل ه ،الالزم أثناء بيان األئمة قاعدة اإللزام، فهناك هو املوضع املناسب للتقييد

اض وجود فافرت ،ةلقاعدة محل عمل املسلم عىل الصحّ  تهالتعابري يف نصوص قاعدة اإللزام، فضاًل عن معارض

وط وأّنم كانوا يتساهلون يف بعض رش ،ال دليل عليه خارجاً وئل وال يف جواب اإلمام مرّبر مل ُيذكر يف سؤال السا

 الطالق الالزمة عندهم.. يبدو يل بعيدًا يف احتامله.

ني حتى ق ال يوجد يف الرواية ما يشري إىل كوّنام غري إماميّ قة واملطل  أن تفرّسالرواية بأّن املطلَّ  التفسري الثاين:

ني، ومن ثم فيمكن أن يكون طالق اإلمامي ثالثًا عىل ارد قاعدة اإللزام، بل قد يكونان إماميّ يكون املورد من مو

لوجود شبهة البطالن، فلهذا احتاط اإلمام وّنى عن التزويج؛  ؛غري السنّة موجبًا لالحتياط أو حلسن االحتياط

 حتياطًا.اه ّناه عًا عىل االحتياط ال معنى له سوى أنّ فإّن ّنيه عن التزويج متفرّ 

الطالق ثالثًا يف جملس واحد ـ لو ُاريد ال معنى للجزم بحرمة الزواج؛ ألّن ومعه  ،وهذا االحتامل وارد جداً 

 كأّن اإلمام بنفسه حمتاط هنا يف احلكم.فمن الرواية ـ يوجب وقوع طالق واحد ال بطالن الطالق.. 

فإما أن يكون هذا  ،وفقًا للعقيدة اإلمامّية هذا التفسري يتصادم مع مبدأ علم اإلمام باألحكام كّلها ولكنّ 

الثًا عىل قات ثقضيّة املطلّ  ال، فام هو موجب النهي املتفّرع عىل االحتياط؟! يضاف إىل ذلك أنّ  الزواج جائزًا أو

اآلخر  الطرف ت أخرى يف نفس هذا املوضوع يف أنّ غري السنّة قضّية معروفة يف الفقه املقارن، ووردت روايا

 ،واملفروض عدم ذكر خلل خخر يف املوضوع ،ياً ليس بشيعي، فاملنرصف من الرواية هو كون الطرف اآلخر سنّ 

 .ه وجويب أم استحبايبّ ، سواء فرّسنا االحتياط عىل أنّ اممني ال وضوح فيهفكال التفسريين املتقدّ 

ىل من أّن الرواية مل ترد يف املطّلقة ثالثًا، وإنام وردت يف املطّلقة ع ،عض املعارصينما ذكره ب التفسري الثالث:

واع: والطالق البدعي عىل أنوالطالق عىل غري السنّة هو الطالق البدعي، ، «فطّلقها عىل غري السنّة»غري السنّة 



صدر من إمامي، ومنه ما هو صحيح الطالق حال احليض أو يف طهر املواقعة، وهذا الطالق باطل إذا كمنه باطل، 

عىل  نوع هذا الذي وقع كالطالق ثالثًا مرتبًة إذ يقع صحيحًا غايته يكون طالقًا واحدًا. والراوي هنا مل يعنّي أّي 

غري السنّة من أنواع الطالق البدعي، وهلذا تكون الشبهة موضوعيًة ال حكميًة، إذ مع عدم التعيني من الراوي 

 ه طالق بدعيأنواع الطالق البدعي، بل هو يعلم أنّ  اًل بطبيعة الطالق الذي وقع وأنه من أّي ُيعلم أنه كان جاه

ولو  ـفقط، فكان املوقف الرشعي يف هذه احلال هو وجوب االحتياط أو استحبابه، فأفتى له اإلمام باالحتياط 

ح، انظر: حمسن اخلرازي، مقالة التلقي) ةاإلمام قد احتاط يف الشبهة احلكميّ  ال أنّ بوصفه حكاًم واقعّيًا ثانوّيًا ـ 

 (.221ـ  214: 24جمّلة فقه أهل البيت، العدد 

ه عىل الشكل ، إذ وردت في«تفصيل وسائل الشيعة»وهذا التفسري للحديث مبني  عىل قراءة الرواية يف كتاب 

 (.102: 11)تفصيل وسائل الشيعة  «قها عىل غري السنّةفطلّ »: يتاآل

 ّّ بعد كلمة طّلقها؛ فيكون معنى غري السنّة هو وقوع ثالث  «ثالثاً »الرواية تشتمل عىل كلمة  أنّ  الصحيح إال أ

سبب صّحة و .، فهو من الطالق البدعي الصحيحطلقات مرتبة، واملفرتض احلكم بالصّحة لواحدة ال االحتياط

قلها تهذيب واالستبصار، مضافًا إىل نا موجودة يف املصادر األصل هلذه الرواية، وهي الكايف والأّّن  (ثالثاً )كلمة 

: 4، و 114: 2انظر: روضة املتقني ) عىل هذه الطريقة عند املجليس األّول والفيض الكاشاين واملجليس الثاين

د ـ مع عدم األمر الذي يؤكّ  (،672: 21؛ ومالذ األخيار 221: 11؛ ومرخة العقول 142: 12؛ والوايف 64

اب ـ وقوع سقط واشتباه يف كت «ثالثاً »ربعة إىل وجود نسخة حذفت منها كلمة قي الكتب األإشارة أحد من حمقّ 

 ملا هو معروف. وفقاً  ،الوسائل، كام هو ليس بقليل

سألة، ومل ُيرش هلذا األمر يف مفروض امل ،ه ال يعرف سبب بدعّية الطالقالسائل مل يرشح أنّ  ضاف إىل ذلك، أنّ يُ 

ز جهله ربما دام مل يُ عن قصده من الطالق البدعي أن يسأله منطقّيًا املفرتض  مع أنّ  !واإلمام مل يسأله عن ذلك

 محل عمل املسلم مقتىض أنّ التأييد بمضافًا إىل  ،بالسبب، ومع ذلك كّله ال نستطيع تفسري الرواية هبذه الطريقة

 ة هو تصحيح الطالق.عىل الصحّ 

 كّل  ، غايته أنّ ةقات بينها رجعة عىل الطريقة الرشعيّ ق ثالث طله طلّ وهو تفسري احلديث بأنّ  التفسري الرابع:

بل  ،طالق من هذه الطلقات مل يكن عىل السنّة بل كان عىل غري السنّة، فام هو عىل غري السنة ليس التثليث نفسه

 ة لزم االحتياط.حتديد مرّبر البدعيّ  ، وملا مل يتمّ نفسها الثالثالطالقات ث واملثلَّ 

ّّ لكنّ  عدم سؤال اإلمام وعدم توضيح السائل، وعدم قوهلم شيئًا من هذا يربك مثل هذه ه صار واضحًا أ

 قاتطالالث ثلسنة الروايات وقوع ة يفهم منه يف أالتفاسري. فضاًل عن أن تعبري الطالق ثالثًا عىل غري السنّ 



ة يف عمل حّ أصالة الصمن ة الطالق الواحد. إضافة إىل ما قلناه ُيفرتض فيها احلكم بصحّ التي مرتبة، وهي احلالة 

 املسلم.

مع  لعدم انسجام االحتياط الواجب ؛أن يفرّس االحتياط هنا بمعنى االحتياط املستحّب  التفسري اخلامس:

انظر: حممد مهدي النراقي، جامعة األصول: ) الق الثالث ووقوعه طالقًا واحداً علوم يف الفقه من صّحة الطامل

 (.624: 11؛ والروحاين، فقه الصادق 116: 10 ؛ والبحراين، احلدائق النارضة211

ه ال يغرّي من معنى االحتياط يشء لو عّدلنا صفة الوجوب ووضعنا مكاّنا صفة فإنّ  وهذا التفسري غري مفهوم،

هو  معنى االحتياط هنا، فإذا كان احلكميف نفس االستحباب، فنحن ال نبحث يف االستحباب والوجوب، بل 

شكلة، إذ ملالنسبة ملن هو عامل باألحكام الواقعيّة؟ هنا مكمن اب االحتياط ولو املستحّب  اجلواز واقعًا فام معنى

ًا وإال لزم ، بعد ما ذكرناه سابقاملشكلة احلكمّية بعيدة اعتقادّيًا عند اإلماميّة، والشبهة املوضوعّية غري مفهومة هنا

قد يقال بأّنه يفيد التحريم، فيكون احتامل  جرياّنا يف مطلق املطّلقة، بل إّن ظهور النهي يف خخر الرواية

 .االستحبابّية مرجوحاً 

 نّ الرواية ولو عرّبت باالحتياط إال أ ث البحراين ـ بوصفه احتامالً ـ من أنّ ما ذكره املحدّ  التفسري السادس:

ن ظيم ونحواقعي، فيكون معنى الرواية: أمُر الفروج ع واملضمون حكم   املراد هو احلكم، فالقالب احتياطي  

 (.74: 2انظر: احلدائق النارضة ) ج أنت أيضاً ب ذلك، فال تتزوّ نتجنّ 

اسبة املنمطلع الرواية بيان خلطورة أمر الفروج واألنساب،  السيام وأنّ  وهذا التفسري حيتاج إىل شاهد،

 لظاهر احلديث بال قرينة. فحمل االحتياط عىل خالف معناه خمالف  لالحتياط بمعناه احلقيقي، 

 أصل فإنّ  ،تاط(نحتعتمد العودة اللغوية لكلمة ) ولكن قد يمكننا تقوية هذا االحتامل بطريقة أخرى

دم املعنى اإلمام استخ نصب احلائط حول اليشء حلاميته، فإذا قبلنا أنّ منه االحتياط من إحاطة اليشء حلفظه، و

مه طًا بيننا وبني هذا املوضوع وال نقتحفيكون املعنى: أمر الفروج عظيم، ونحن نضع حائ ،اللغوي هلذه الكلمة

عم، غايته ن فال يتزّوجها.. فتكون الرواية دالًة عىل الفتوى بالرتك، ال االحتياط يف الفتوى وال الفتوى باالحتياط.

تقع الرواية عىل الطرف املعارض ملا دّل عىل جواز الزواج من هذه املرأة بعد وقوع الثالث طالقًا واحدًا، وهذا 

 خر يبحث يف قاعدة اإللزام ويف فقه الطالق.أمر خ

لم أصول ع حثت يفبُ وّظفها اإلخبارّيون، وله بعض روايات االحتياط التي وهذا املعنى لالحتياط تتحمّ 

ما من شأنه أن حيفظ لك دينك والتزامك  فعل كّل ويكون املعنى: امثل: أخوك دينك فاحتط لدينك، الفقه، 

ومنه  ،بل بدين املرء ،ةيرّض بدينك وإيامنك، وهذا ال عالقة له باألحكام الواقعيّ الرشعي، وابتعد عن كّل ما قد 



 والتفصيل يف حمّله.فعليك باالحتياط، ال تعارش أهل الفسق إذا خفت من إضالهلم لك وأمثال ذلك، 

تقول: هل  هيقاعدة اإللزام، و قهة يف فما يمكننا طرحه يف املقام، وهو يقوم عىل مسألة مهمّ  التفسري السابع:

 مفاد قاعدة اإللزام هو الصّحة الواقعيّة أو اإلباحة والتحليل؟

وهذه املسألة طرحت يف عرص السيد حمسن احلكيم حيث ُوّجه له استفتاء حول شخص من أهل السنّة طلق 

ل له هزوجته طالقًا غري جامع للرشائط عند اإلمامية، بينام هو مستوٍف للرشوط يف مذهبه وبعد ذلك استبرص، ف

 وقد اختلفت اآلراء يف هذه املسألة فاعترب السيد حمسن ه ليس له ذلك؟أن يرجع بزوجته بعد االستبصار أو أنّ 

 جته؛ ألنّ له الرجوع بزو أنّ ، ونرش مضموّنا يف املستمسك ـ رسالة جوابًا عىل هذا االستفتاءفرد الذي أـ احلكيم 

الطالق باطل يف واقعه، وأما قاعدة اإللزام فهي ال تصّحح الطالق الذي وقع وإنام تبيح للشيعي الزواج من هذه 

 وتسهياًل ألمر العباد.(، ، وما بعد014ـ  010: 26انظر: مستمسك العروة الوثقى ) املطّلقة إلزامًا لغريه

إىل عدم بقاء  حمسن احلكيم، ذاهباً  السيد  وخالف يف ذلك  ،هـ(2247حسني احلّل ) الشيُخ  وطرح املسألة  

حوث فقهية: انظر: ب) ٍد جديدعقبإال ال تعود إليه  ة زوجها األول، فلو استبرص أو استبرصاتلك املرأة عىل زوجيّ 

 (.126ـ  176

حتليل  وني صّحة طالق غري الشيعي واقعًا أوحتليل هذه املسألة يرجع إىل فهم حقيقة قاعدة اإللزام فهل تع

وبناًء عىل هذه املسألة يمكن فهم هذه الرواية هنا وفقًا لرأي السيد احلكيم،  اح الشيعي هلذه املطّلقة ال أكثر.نك

ص للشيعي بالزواج منها باإللزام للغري بام ألزم به ي واقعًا، ورّخ ة زوجها السنّ فهذه املرأة ما تزال عىل زوجيّ 

قاعدة  ة الثابتة له بمقتىضالشيعي واإلباحة الواقعيّ ة من ه الرخصهذسحب نفسه، وهذه الرواية هنا تريد أن ت

خلطورة املورد، فكأّنا تقول: هذه املرأة زوجة ذلك الرجل واقعًا إىل اآلن، وأمر الفروج عظيم، ورغم  زام؛اإلل

، ريًا محايًة لعدم الزواج بزوجة الغني أصدر حكاًم احتياطيّ أصل الرشيعة يسمح لك بالزواج منها، إال أنّ  أنّ 

فالزواج بزوجة الغري جائز لكن مع ذلك هو خطري يف مضمونه فيلزم الرتك احتياطًا من الوقوع يف نفس حالة 

نكاح من هي زوجة غريه، فالتحريم هنا جاء احتياطًا من الوقوع يف هذه احلال ـ حال الزواج بزوجة الغري ـ ال 

 .أنه حرام يف نفسه؛ وهلذا عرّب باالحتياط ومل يفتح مبارشةً 

ج هبذه املرأة إلزامًا من حيث لك أن تتزوّ  أمر الفرج عظيم، وإنّ  ه يريد أن يقول: إنّ وبعبارٍة أخرى: اإلمام كأنّ 

ب ذلك؛ إذ هو زواج بزوجة الغري، وأرى االحتياط فيه شيئًا رضوريًا فاتركه. ني أحكم بتجنّ املبدأ، لكنّ 

ًا جفعندما قال اإلمام: ونحن نحتاط، أي نرضب سياواالحتياط يف أصله اللغوي من وضع حائط حول اليشء، 

 نمتنع نتيجته عن فعل ذلك.



وعىل هذا التفسري سيكون ّني اإلمام له عن التزويج قد انطلق من احتياط وحيلولة دون وقوع أمٍر يستحسن 

اندًة الرواية مسفتكون هذه ة، عدم الوقوع فيه، ولو كان جائزًا يف أصل الرشع وعىل مستوى األحكام األصليّ 

 بتامم املعنى. ظية بدرجة من الدرجات الملبدأ األحكام التحفّ 

باب السيام لو محلنا االحتياط عىل االستح لو فرضناه يف نفسه صحيحًا،حتى إال أّ هذا التفسري للحديث 

 اً ما ممهدًا أو سادّ  املفهوم الذي نّدعيه هو صريورة حكمٍ  ظية هنا؛ ألنّ ه ال يطابق مفهوم األحكام التحفّ هنا، لكنّ 

؛ فإن الرواية تنهى عن نفس ما هو حالل رشعًا للشيعي، كامن أساساً الطريق جتاه حكٍم خخر، وهنا ال يوجد ح

 ستبعد هذا التفسري للرواية من خاللوهلذا قد يُ ؛ ال أّنا تنهى عن يشء، ليكون ذلك مقدمًة لرتك يشء حرام خخر

ا أن يكون الزواج من زوجة السنّي )املطلقة منه عىل مذهبه( تى بجوازه، فإمّ اإلمام حيتاط يف يشء هو نفسه أف أنّ 

حرامًا يف األصل أو حالالً، فإن كان حرامًا فال معنى لكلمة االحتياط وإن كان حالالً فام هو مرّبر االحتياط 

 .بعد كون الفتوى هو صّحة الطالق واحداً  هنا؟! هذا ما جيب إبرازه

 ة:االحتياط ال خيلو منشؤه أن يكون إما لشبهة موضوعية أو حكميّ  إنّ  التفسري الثامن:

 أهل البيت ال يعرفون بعض ة، فال معنى هلا هنا عىل مباين اإلمامّية، إذ الزمها القول بأنّ ا الشبهة احلكميّ أمّ 

 املائة ـ يف ـ كون أهل البيت ربام ال يعرفون حكاًم رشعّيًا ما، ولو بنسبة الواحداألحكام، فإذا قبل شخص ذلك 

 ة مشكلة، وإال فال معنى هلا.مل تكن يف الرواية أيّ 

ود ة إطالقًا، لكن يلزمنا القول بوجا الشبهة املوضوعيّة، فال يظهر يف الرواية ما يشري لشبهة موضوعيّ وأمّ 

تي دعت هي الـ بعد استبعاد الشبهة احلكمّية؛ لتعنّي واحدة منهام قهرًا ـ ة مركوزة يف هذه املوارد شبهة موضوعيّ 

نًا ال ينفي تعّينها ة لنا تعيياإلمام لإللزام بالرتك احتياطًا، بنحو الفتوى باالحتياط، فعدم ظهور الشبهة املوضوعيّ 

 دّل عىل جواز هذا النكاح. ستند إليها يف معارضة ماقهرًا، ومن ثم فتكون الرواية جمملة ال يُ 

ظية، بل فّ يف باب انتهاج النبي أو اإلمام سبيل الترشيعات التح وهبذا التفسري ال تكون هذه الرواية مثبتًة ليشء

 تكون أجنبيًة عن مورد بحثنا.

كلمة، أو م بالطريقة التي بّيناها، واملعتمدة عىل اللغة األصلية للفإما أن نقبل بالتفسري السادس املتقدّ  ،وعليه

،  بحثنا هنا التقديرين فهذه الرواية ال تصلح يفاية، وعىل كالونأخذ بالتفسري الثامن املفيض إىل يشء من إمجال الر

 .وال تستطيع أن تساعدنا يف إثبات مفهوم الترشيعات االحتفاظّية االحتياطّية



 النتيجة

حرض ر و تصوّ ه إّنني أعتقد بأّن تصّور الرشيعة وفقًا لنظام الترشيعات األصلّية وترشيعات احلامية والتأمني،

 اإلسالم قانونّية يفظومة المهّم جدًا يساعد عىل فهم املنل جزئي، وهو يف نفسه يف وعي الفقهاء املسلمني بشك

ويمّكن الفقيه من التحّرك مع الترشيعات بطريقة خمتلفة تلفت نظره لفرضّيات يف املوضوع عليه  ،من جهة

 االشتغال عليها.

ومقّدمة  عي يف قضيّة سّد الذرائي والشيعصول الفقه السنّ يشّكل نقطة  متاس بني أهذا الطرح  نّ أكام أعتقد ب

اندًا ويكون دليله مس ،نتاج بديل هلاإة سّد الذرائع لكن يمكنه إعادة ، وهو يف الوقت الذي ينفي نظريّ الواجب

 ظّية.لفكرة الترشيعات التحفّ 

، إّ ّيياملوضوعيها بالقراءة والنقد آمالً أّ يتّم تلقّ  يف هذا املوضوع، ثارة هذه املداخلإأكتفي هبذا القدر من 

 اهلل تعاىل.شاء 


